
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Perkembangan Sosial Emosional 

1. Pengertian Perkembangan Sosial Emosional 

Setiap organisme, baik manusia maupun hewan pasti mengalami 

peristiwa perkembangan selama hidupnya.Perkembangan ini mencakup 

seluruh bagian yang dimiliki oleh organisme tersebut, baik yang bersifat 

konkret maupun abstrak. 

Pengertian perkembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(dalam Muhibbin Syah, 2010: 41) adalah perihal berkembang. 

Selanjutnya, kata “berkembang” menurut kamus besar bahasa Indonesia 

ini berarti mekar terbuka atau membentang; menjadi besar, luas, dan 

banyak, serta menjadi bertambah sempurna dalam hal kepribadian, 

pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. 

Menurut Desmita (2011: 8) istilah “perkembangan” (development) 

dalam psikologi merupakan sebuah konsep yang cukup kompleks dan 

mengandung banyak dimensi. Oleh sebab itu, untuk dapat memahami 

konsep dasar perkembangan, perlu dipahami juga konsep lain yang 

terkandung didalamnya, yaitu: pertumbuhan, kematangan, dan perubahan. 

Secara luas menurut Reni Akbar Hawadi (dalam Desmita,2011: 9) 

menyatakan bahwa perkembangan menunjuk kepada keseluruhan proses 

perubahan dari potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas 
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kemampuan, sifat dan ciri-ciri yang baru. Didalam istilah perkembangan 

juga tercakup konsep usia, yang diawali dari saat pembuahan dan berakhir 

dengan kematian. 

Secara khusus Chaplin (dalam Desmita,2011: 8) mengartikan 

perkembangan sebagai: 1) perubahan yang berkesinambungan dan 

progresif dalam organisme, 2) pertumbuhan, 3) perubahan dalam bentuk 

dan dalam intergrasi dari bagian-bagian jasmaniah kedalam bagian-bagian 

fungsional, 4) kedewasaan atau kemunculan pola-pola asasi dari tingkah 

laku yang tidak dipelajari. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkembangan tidaklah 

terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan 

didalamnya mengandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara 

terus menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmaniah dan 

rokhaniah menuju tahap kematangan. 

a. Pengertian Perkembangan Sosial 

Menurut Siti Hartinah (2010: 36) mengatakan bahwa 

perkembangan sosial mengandung makna pencapaian suatu 

kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan harapan sosial yang ada. 

Menurut Elizabeth B. Hurlock (dalam Djaali,2011: 49) 

mengatakan bahwa perkembangan sosial adalah kemampuan seseorang 

dalam bersikap atau tata cara perilakunya dalam berinteraksi dengan 

unsur sosialisasi di masyarakat. Hal ini akan banyak dipengaruhi oleh 

sifat pribadi setiap individu. 
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Senada dengan pendapat di atas, Singgih D. Gunarsah (dalam 

Djaali,2011: 49) juga bahwa perkembangan sosial merupakan kegiatan 

manusia sejak lahir, dewasa, sampai akhir hidupnya akan terus 

melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya yang 

menyangkut norma-norma dan sosial budaya masyarakatnya. Jadi 

dapat diartikan bahwa perkembangan sosial akan menekankan 

perhatiannya kepada pertumbuhan yang bersifat progresif. 

b. Pengertian Perkembangan Emosional 

Menurut L. Crow & A. Crow (dalam Djaali,2011: 37) 

mengatakan bahwa perkembangan emosi adalah pengalaman afektif 

yang disertai oleh penyesuaian batin secara menyeluruh, dimana 

keadaan mental dan psikologis sedang dalam kondisi yang meluap-

luap, juga dapat diperlihatkan dengan tingkah laku yang jelas dan 

nyata. 

Menurut Sarwono (dalam Yudha M.Saputra dkk,2005: 

141)mengatakan bahwa perkembangan emosi merupakan suatu 

keadaan perasaan yang kompleks disertai karakteristik kegiatan 

kelenjar dan motoris. 

Senada dengan pendapat di atas, Patty F (dalam Siti Hartinah, 

2010: 37) juga mengatakan bahwa perkembangan emosi merupakan 

reaksi individu terhadap suatu perubahan pada situasi yang sekonyong-

konyong sehingga tidak dapat bertindak dengan dengan suatu tujuan 

tertentu. 
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Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

perkembangan sosial merupakan tingkat jalinan interaksi anak dengan 

orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga 

masyarakat secara luas. Sedangkan perkembangan emosional 

merupakan luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang 

lain. Dengan demikian, perkembangan sosial emosional merupakan 

kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika 

berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga perkembangan 

sosial emosional tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena 

keduanya saling terintegrasi dalam bingkai kejiwaan yang utuh. 

 

2. Tahapan Perkembangan Sosial Emosional 

Setiap manusia akan mengalami tahapan perubahan sesuai dengan periode 

perkembangannya masing-masing. Dan setiap periode menunjukan ciri-ciri 

atau karakteristik perilaku tertentu sebagai harapan sosial yang harus 

dicapai.Karakteristik perkembangan merupakan tugas perkembangan pada 

suatu periode yang harus dicapai dan dikuasai oleh seorang anak. 

Berikut ini tahapan/tugas perkembangan sosial emosionalmenurut Sofia 

Hartati (2005: 18-22) pada anak besertakarakteristiknya : 

Usia Aspek 
Perkembangan Karakteristik 

0-2 tahun Sosial 
Emosional 

• Memberikan reaksi yang berbeda pada suara 
yang berbeda 

• Membalas senyuman pada orang lain atau 
senyum sosial 

• Lebih menyukai satu orang 
• Tertawa bila digelitik atau ditiup mukanya 
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• Menangis sebagai reaksi dari dingin, lapar, 
sakit 

• Tertawa dan menjerit karena gembira diajak 
bermain 

• Bersikap tenang bila kebutuhannya 
terpenuhi. 
 

2-4 tahun  • Mulai senang bergaul dengan teman 
• Meniru kegiatan orang dewasa 
• Memperlihatkan rasa cemburu 
• Mulai menunjukan perasaan cemburu 
• Mulai menunjukan perasaan berharga 
• Mulai dan mampu menahan tangis dan tawa 
• Menunjukan rasa sayang kepada saudara-

saudaranya 
• Senang menirukan lagu dan dongeng-

dongeng 
• Mulai mandiri dalam mengerjakan tugas. 

4-6 tahun  • Dapat melepaskan ikatan emosionalnya 
• Menunjukan penghargaan terhadap guru 
• Tidak terlalu cepat menangis bila ada hal-

hal yang diinginkan tidak terpenuhi 
• Tidak menunjukan sikap yang murung 
• Tidak menunjukan sifat/sikap marah dalam 

kondisi yang wajar 
• Tidak suka menentang guru 
• Tidak suka mengganggu teman 
• Tidak suka menyerang teman 
• Senang bermain dengan anak lain 
• Tidak suka menyendiri 
• Telah memiliki kemauan untuk 

menceritakan sesuatu pada temannya 
• Mampu bermain dan bekerjasama dengan 

temannya dalam kelompok 
• Menolong dan membela teman 
• Dapat bertindak sopan 
• Dapat menunjukan sikap yang ramah. 

 
6-8 tahun  • Belajar membina persahabatan 

• Menunjukan rasa setia kawan yang kuat 
terhadap sesama teman  

• Berpenampilan rapi dan bersih dalam 
kehidupan sehari-hari 

• Berkomunikasi dengan orang dewasa 
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• Mengurangi pengaruh orang tua dan 
mengikuti temannya 

• Berminat hidup rukun didalam keluarga 
• Emosi cepat meninggi pada saat sedang 

sakit atau lelah. 
 

 
Suyadi (2010: 113) membagi pola perkembangan sosial emosional 

anak usia 0-6 tahun menjadi 9 aspek yaitu, rasa takut, malu, khawatir, 

cemas, marah, cemburu, duka cita, rasa ingin tahu dan gembira. 

Keterangannya adalah sebagaiberikut: 

No Pola Emosi Rangsangan Reaksi 

1. Takut Suara keras, gelap, 
binatang, dan rasa sakit 

Lemas tak berdaya, 
menangis, dan 
berteriak meminta 
tolong. 

2. Malu Orang yang belum dikenal Menangis dan 
memalingkan muka. 
 

3. Khawatir Melebih-lebihkan 
kekurangan dan 
menghayalkanya 

Wajah berpengarai 
khawatir 

4. Cemas Pesimis dan Terpojok Murung, gugup, dan 
mudah tersinggung. 

5. Marah Rintangan dan pembatasan 
gerak 

Diam, berkata kasar, 
dan tindakan anarkis. 

6. Cemburu Kekurangan perhatian Tidak aman dan ragu. 

7. Duka cita Hilangnya sesuatu yang 
dicintai 

Menangis dan sukar 
tidur. 

8. Rasa ingin tahu Segala hal yang baru Mengerutkan dahi dan 
membuka mulut. 

9. Kegembiraan Fisik yang sehat, 
permainan, dan sesuatu 
yang ganjil 

Tertawa, merangkak, 
berjalan dan berlari. 
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Pendapat lain yang menyatakan tentang tahapan-tahapan 

perkembangan sosial emosional anak adalah George Herbert Mead (dalam 

Eka W Pramita,2010: 62-64) yang membedakan dalam tahap-tahap sebagai 

berikut: 

1. Tahap persiapan 

Tahap ini dialami anak sejak dilahirkan, ketika seorang anak 

mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk 

memperoleh pemahaman tentang dirinya sendiri.Pada tahap ini, anak-

anak juga melakukan kegiatan meniru perkataan orang disekitarnya 

meskipun tidak sempurna. 

2. Tahap meniru 

Tahap ini ditandai dengan: 

a. Semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang 

dilakukan oleh orang dewasa 

b. Mulai terbentuk kesadaran tentang nama diri dan siapa nama orang 

tua, kakak dan sebagainya 

c. Anak mulai menyadari tentang kemampuan menempatkan diri pada 

posisi orang lain 

d. Kesadaran bahwa dunia sosial manusia berisikan banyak orang 

yang sebagian dari orang-orang tersebut merupakan orang-orang 

yang dianggap penting bagi pembentukan dan pertahanan diri. 
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3. Tahap siap bertindak 

Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh 

peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh 

kesadaran. Kemampuannya menempatkan diri pada posisi orang 

lainpun meningkat, sehingga memungkinkan adanya kemampuan 

bersama-sama. Anak mulai menyadari adanya tuntutan untuk 

bekerjasama dengan teman-temannya. Peraturan-peraturan yang 

berlaku diluar keluarganya secara bertahap juga mulai dipahami 

sehingga mereka akan menyadari adanya norma tertentu yang berlaku 

diluar keluarganya. 

4. Tahap penerimaan norma kolektif 

Pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa karena sudah bisa 

ditempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. 

Berdasarkan beberapa tahapan perkembangan sosial emosional di 

atas, dapat disimpulkan bahwa setiap organisme akan mengalami tahapan 

perkembangan yang berbeda-beda sesuai denganperiode 

perkembangannya masing-masing. Dan setiap periode menunjukan ciri-

ciri atau karakteristik perilaku tertentu sebagai harapan sosial yang harus 

dicapai. 

 

3. Tujuan Kemampuan Sosial Emosional 

Menurut Agoes Dariyo (2007: 44) mengatakan bahwa manusia 

dikenal sebagai mahluk sosial (homososio-politicon). Ia tidak mampu 
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hidup sendiri, tanpa kehadiran orang lain. Karena itu, setiap orang sangat 

memerlukan pertolongan dari orang lain. Dalam menjalani kehidupan 

sosialnya seseorang dituntut untuk dapat mengembangkan kemampuan 

menyesuaikan diri yaitu berhubungan dan bergaul dengan lingkungan 

sekitar. Pergaulan dengan orang lain akan mampu mengubah persepsi, 

pandangan, sikap dan perilaku seseorang, karena dalam pergaulan terjadi 

interaksi antarindividu untuk bertukar (transfer) informasi tentang 

pengetahuan, adat-istiadat, kebiasaan, dan budaya. Kemudian orang akan 

menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan sosialnya. Keberhasilan 

dalam menyesuaikan diri akan menyebabkan perkembangan kepribadian 

yang sehat. Ia akan memiliki konsep diri, harga diri, percaya diri, dan 

efektifitas diri yang baik. Sebaliknya, jika mempunyai ketidakmampuan 

menyesuaikan diri akan membuat seseorang mengalami kehidupan yang 

terasing, rendah diri, pesimis, merasa cemas, kawatir dan takut. Akibatnya 

akan mempengaruhi krisis kepribadian. 

Menurut Slamet Suyanto (2005: 70) tujuan perkembangan sosial 

emosional pada anak penting untuk diperkenalkan kepada anak sejak dini 

karena melalui perkembangan ini akan melatih anak untuk mengenal 

adanya perbedaan pola pikir dan keinginan dari anak lainnya. 

Menurut Dodge dkk, (dalam Rini Hildayani,2004:10.3) terdapat tiga 

tujuan perkembangan sosial emosional yaitu: 

a. Mencapai self of self atau pemahaman diri serta berhubungan dengan 

orang lain, yang mencakup beberapa hal seperti kesadaran diri (self-
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awarenes), pengenalan diri (self-recognition), konsep diri (self-

concept), dan harga diri (self-esteem). 

b. Bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri meliputi kemampuan 

untuk mengikuti aturan dan rutinitas, menghargai orang lain dan 

mengambil inisiatif. 

c. Menampilkan perilaku sosial, seperti empati, berbagi dan menunggu 

giliran. 

Dari beberapa tujuan perkembangan sosial emosional diatas, 

dapat disimpulkan bahwa sebagai mahluk sosial, manusia membutuhkan 

pengembangan sosial emosional yang optimal, agar mampu bersosialisasi 

dan berinteraksi dengan baik. Pada anak, perkembangan ini merupakan 

awal/dasar yang harus diterapkan sebagai bekal ketika ia dewasa nanti. 

Ketika mereka dari awal sudah diajarkan bagaimana mengembangkan 

sosial emosional dengan baik dari sejak dini, maka ia akan mudahditerima 

dengan teman sebayanya. 

 

B. Model Pembelajaran Kooperatif Menggunakan Metode Teams Game’s 

Tournament (TGT) 

1. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Menggunakan Metode 

Teams Game’s Tournament (TGT) 

Istilah pembelajaran kooperatif dalam pengertian bahasa Inggris 

dikenal dengan  cooperative learning yang secara sederhana kata 
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“Cooperative” berarti mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan 

saling membantu satu dengan lainnya sebagai satu tim. 

Anita Lie (dalam Isjoni,2009: 16) menyebut cooperative learning 

dengan istilah gotong royong, yaitu suatu sistem pembelajaran yang 

memberi kesempatan kepada anak untuk bekerjasama dengan anak lain 

dalam tugas yang terstruktur. 

Nurul hayati (dalam Rusman, 2011: 203) mengatakan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan 

anak dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. 

Sedangkan menurut Eggen dan Kauchak (dalam Trianto, 2009: 58) 

mendefinisikan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan sebuah 

kelompok strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara 

berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. 

Salah satu bentuk dari model pembelajaran kooperatif ini adalah 

metode Teams Game’s Tournament (TGT) yang dikembangkan oleh 

David DeVries dan Keith Edwards merupakan metode pembelajaran 

pertama dari Johns Hopkins. Dimana metode ini menggunakan 

kuis/pertanyaan yang relevan dan sistem skor kemajuaan individu, 

sehingga mereka berlomba sebagai wakil dari timnya untuk mengetahui 

sejauh mana pengetahuan anak dan kerjasama dengan timnya. 

Menurut Rusman (2010: 224) TGT adalah salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang menempatkan anak dalam kelompok-

UPAYA MENINGKATKAN PERKEMBANGAN ..., ANALISA LINUS, PGPAUD-FKIP,  UMP 2014



kelompok belajar yang beranggotakan 5 sampai 6 orang siswa yang 

memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku kata atau ras yang berbeda. 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif atau cooperative learning merupakan kegiatan belajar bersama-

sama, saling membantu antara satu dengan yang lain dalam belajar dan 

memastikan bahwa setiap orang dalam kelompok mencapai tujuan atau 

tugas  yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga model pembelajaran ini 

merupakan sebuah model pembelajaran yang aktif dan partisipasif. 

Sedangkan metode Teams Game’s Tournament (TGT) merupakan sebuah 

metode untuk meningkatkan perkembangkan sosial emosional anak, yang 

dimainkan oleh 4-5 anak untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan 

anak yang sudah didapat selama pembelajaran berlangsung.Sehingga 

melalui model pembelajaran kooperatif ini, akan membantu anak untuk 

mengembangkan sosial emosionalnya dari terbentuknya kelompok-

kelompok kecil untuk saling berinteraksi satu anak dengan anak lainnya. 

 

2. Tujuan Pembelajaran Kooperatif Menggunakan Metode Teams 

Game’s Tournament (TGT) 

Model pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan 

pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan secara penuh dalam suasana 

belajar yang terbuka dan demokratis. Anak bukan lagi sebagai objek 

pembelajaran, namun bisa juga berperan sebagai tutor bagi teman 

sebayanya. 
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Menurut Isjoni (2010: 21) mengatakan bahwa tujuan utama dalam 

penerapan model cooperative learning adalah agar anak dapat belajar 

secara berkelompok bersama teman-temannya dengan cara saling 

menghargai pendapat dan memberikan kesempatan kepada orang lain 

untuk mengemukakan gagasannya dengan menyampaikan pendapat 

mereka secara berkelompok. 

Menurut Depdiknas (dalam Tukiran Taniredja dkk, 2012:60) tujuan 

pertama pembelajaran kooperatif, yaitu meningkatkan hasil akademik, 

dengan meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademiknya. Anak 

yang lebih mampu akan menjadi narasumber bagi anak yang kurang 

mampu, yang memiliki orientasi dan bahasa yang sama. Tujuan kedua, 

pembelajaran kooperatif memberi peluang agar siswa dapat menerima 

teman-temannya yang mempunyai berbagai perbedaan latar belajar. 

Perbedaan itu mencakup perbedaan suku, agama, kemampuan akademik, 

dan tingkat sosial. Tujuan penting ketiga dari pembelajaran kooperatif 

ialah untuk mengembangkan ketrampilan sosial anak. Ketrampilan yang 

dimaksud antara lain, berbagi tugas, aktif bertanya, mau menjelaskan 

ide/pendapat, bekerja dalam kelompok dan sebagainya. 

Slavin (dalam Isjoni, 2009: 21-22) membagi 3 tujuan yang bisa 

diperoleh melalui pembelajaran kooperatif menggunakan metode TGT: 

1. Penghargaan Kelompok 

Penghargaan kelompok dapat diperoleh jika kelompok mencapai skor 

diatas kriteria yang ditentukan. Keberhasilan kelompok didasarkan 
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pada penampilan individu sebagai anggota kelompok dalam 

menciptakan hubungan antar personal yang saling mendukung, saling 

membantu, dan saling peduli. 

2. Pertanggungjawaban individu 

Keberhasilan kelompok tergantung dari semua anggota kelompoknya. 

Pertanggungjawaban tersebut menitikberatkan pada aktifitas anggota 

kelompok yang saling membantu dalam belajar. Adanya 

pertanggungjawaban individu juga menjadikan setiap anggota siap 

untuk menghadapi tes dan tugas-tugas lainnya secara mandiri. 

3. Kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan. 

Cooperative learning menggunakan skoring yang mencakup nilai 

perkembangan berdasarkan peningkatan prestasi yang diperoleh siswa 

dari yang terdahulu. Manfaat dari skoring ini, setiap anak baik yang 

berprestasi rendah, sedang, atau tinggi sama-sama memperoleh 

kesempatan untuk berhasil dan melakukan yang terbaik bagi 

kelompoknya. 

Menurut Daryanto dan Muljo Rahardjono (2012: 242) tujuan dari 

model pembelajaran kooperatif adalah agar anak saling berbagi 

kemampuan, saling belajar berpikir kritis, saling menyampaikan pendapat, 

saling memberi kesempatan menyalurkan kemampuan, saling membantu 

belajar, saling menilai kemampuan dan peranan diri sendiri maupun teman 

lain. 
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Dari beberapa tujuan model pembelajaran kooperatif di atas, dapat 

disimpulkan bahwa tujuan dari model pembelajaran ini adalah dapat 

menuai buah persahabatan dan perdamaian, karena model pembelajaran 

ini memandang anak sebagai mahluk sosial (homo homini socius), bukan 

homo homini lupus (manusia adalah srigala bagi sesamanya). Sehingga 

metode ini adalah salah satu cara belajar yang berbasiskan masa depan dan 

harus mendapat perhatian. 

 

3. Langkah-langkah Bermain Teams Game’s Tournament (TGT) 

Menurut Robert E. Salvi (2008: 163-174) secara umum, langkah-

langkah bermain TGT sama saja dengan metode STAD yakni terdiri dari 

presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individual, rekognisi tim. 

Perbedaannya hanya satu hal yakni dalam pembelajaran TGT 

menggunakan turnamen akademik, dan menggunakan kuis-kuis dan sistem 

skor kemajuan individu, dimana anak berlomba sebagai wakil dari tim 

mereka  dengan anggota tim yang lain. 

Berikut ini adalah langkah-langkah pembelajaran menggunakan 

metode TGT: 

Persiapan: 

1. Guru menyiapkan materi 

2. Menempatkan anak kedalam tim 

3. Menempatkan anak ke dalam meja tournamen 

Pelaksanaan: 

1. Guru melakukan pembelajaran 
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2. Belajar tim, dengan membagi LKA 

3. Turnamen 

Penutupan: 

Rekognisi Tim (penghitungan skor). 

Menurut Trianto (2009: 84) langkah-langkah pembelajaran TGT, 

secara runtut, implementasi TGT terdiri dari 4 komponen utama, antara 

lain : (1) presentasi guru(sama dengan STAD), (2) Kelompok Belajar 

(sama dengan STAD), (3) Turnamen dan (4) Pengenalan Kelompok. 

a) Guru menyiapkan : 

1) Kartu soal 

2) LKA 

3) Alat/Bahan 

b) Anak dibagi atas beberapa kelompok (tiap kelompok anggotanya 5 

orang) 

c) Guru mengarahkan aturan permainanya. 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a) anak ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan empat 

sampai lima orang yang merupakan campuran menurut tingkat 

prestasi, jenis kelamin, dan suku 

b) Guru menyiapkan pelajaran, dan kemudian anakbelajar dalam 

tim mereka untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah 

menguasai pelajaran tersebut 

c) Seluruh anak dikenai kuis, pada waktu kuis ini mereka tidak 

dapat saling membantu. 
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Menurut Rusman (2011: 224) langkah-langkah bermain TGT 

adalah guru menyajikan materi, dan siswa bekerja dalam kelompok 

mereka masing-masing. Dalam kerja kelompok guru memberikan Lembar 

Kerja Anak (LKA) kepada setiap kelompok.Tugas yang diberikan 

dikerjakan secara bersama-sama dengan anggota kelompoknya. Apabila 

ada dari anggota kelompok yang tidak mengerti dengan tugas yang 

diberikan maka anggota kelompok yang lain ikut bertanggungjawab untuk 

memberikan jawaban, sebelum mengajukan pertanyaan tersebut kepada 

guru. 

Dari beberapa langkah-langkah bermain diatas, langkah permainan 

ini adalah sebagai berikut : 

Persiapan: 

1. Guru menyiapkan alat dan bahan  

2. Menempatkan anak ke dalam tim 

Pelaksanaan: 

1. Guru menjelaskan aturan bermainnya  

2. Anak melaksanakan jenis-jenis permainan TGT 

3. Turnamen  

Penutupan: 

1. Rekognisi Tim (penghitungan skor) 

2. Evaluasi Pembelajaran  

3. Pemberian reward 
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C. Kriteria Keberhasilan 

1. Pedoman Evaluasi 

Menurut Mulyasa (2012: 195-196) penilaian merupakan suatu proses 

pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar 

anak dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan 

berkelanjutan, bukti-bukti autentik, akurat, dan konsisten. Penilaian 

mengidentifikasi pencapaian kompetansi dan hasil belajar yang 

dikemukakan melalui pernyataan yang jelas tentang standar yang telah 

dicapai disertai dengan peta kemajuan belajar anak dan pelaporan. 

Menurut Aiken (dalam Mulyasa, 2012: 196) secara umum tujuan 

penilaian bertujuan untuk memperoleh umpan balik (feed back) dari 

kegiatan yang telah dilaksanakan, sebagai informasi untuk melaksanakan 

kegiatan berikutnya. 

Menurut Zainal Arifin (2013: 5) penilaian harus dipandang sebagai 

salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan proses dan hasil 

belajar, bukan hanya sebagai cara yang digunakan untuk membantu 

meningkatkan perkembangan belajar anak secara optimal. Implikasinya 

adalah kegiatan penilaian harus digunakan sebagai cara untuk mendidik 

sesuai dengan prinsip pedagogis. Guru harus menyadari bahwa kemajuan 

belajar anak merupakan salah satu indikator keberhasilannya dalam 

pembelajaran. Jika sebagian anak tidak berhasil, maka merupakan 

kegagalan bagi guru itu sendiri. 
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Menurut Nana Sudjana(2012: 8) anak dinyatakan berhasiljika 75%-

80% dari keseluruhan jumlah anak dalam kelas sudah menguasai 75%-

80% materi yang diajarkan pada siklus 1 dan siklus 2.Kurang dari kriteria 

tersebut dinyatakan belum berhasil makin tinggi kriteria yang digunakan, 

maka tinggi pula derajat penguasaan belajar, sehingga makin tinggi 

kualitas hasil belajar yang diharapkan. 

Prosedur penilaiannya dilaksanaan dengan mengacu pada 

kemampuan (indikator) yang hendak dicapai dalam rencana kegiatan yang 

direncanakan dalam tahapan waktu tertentu dengan memperhatikan prinsip 

penilaian yang telah ditentukan. Penilaian dilakukan seiring dengan 

kegiatan pembelajaran. Penilaian tidak dilaksanakan secara khusus, tetapi 

ketika pembelajaran dan kegiatan bermain berlangsung, guru dapat 

sekaligus melaksanakan penilaian. 

Menurut Gardner (dalam Anita Yus, 2011:100) mengemukakan 

bahwa minat dalam penelitian muncul untuk merealisasi bahwa teori 

multiple intelegence patut ditekuni dengan serius hanya bila cara yang 

menilai adil diciptakan untuk masing-masing kecerdasan. Penilaian dapat 

dilakukan dengan cara penilaian diri sendiri, yaitu : 

= Anak merasa senang 

= Anak merasa takut 

= Anak merasa sedih 

Sedangkan menurut Zainal Aqib (2009: 61-62) cara pencatatan hasil 

penilaian harian adalah sebagai berikut: 
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 =  Anak yang perilakunya belum sesuai dengan apa yang diharapkan 

dalam indikator  

√ =   Anak yang perilakunya seimbang antara bulatan kosong dan penuh 

 =  Anak yang perilakunya melebihi yang diharapkan dalam indikator 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman penilaian dari 

Kemendiknas Dirjen Mandas dan Menengah Direktorat Pendidikan TK 

dan SD (2010:11) yaitu menggunakan pedoman penilaian sebagai berikut: 

a. Anak yang belum berkembang (BB) sesuai dengan indikator seperti: 

dalam melaksanakan tugas selalu dibantu guru,maka pada kolom 

penilaian ditulis nama anak dan diberi tanda satu bintang (  ). 

b. Anak yang sudah mulai berkembang (MB) sesuai dengan indikator 

seperti yang diharapkan dalam RKH mendapatkan tanda bintang dua  

(). 

c. Anak yang sudah berkembang sesuai harapan (BSH) sesuai dengan 

indikator dalam RKH,maka pada kolom penilaian ditulis nama anak 

dan diberi tiga bintang (). 

d. Anak yang berkembang sangat baik (BSB) melebihi indikator seperti 

yang diharapkan di RKH mendapatkan empat bintang (). 

 

2. Indikator Hasil Belajar 

Pada anak, perkembangan sosial emosional merupakan awal/dasar 

yang harus diterapkan sebagai bekal ketika ia dewasa nanti. Ketika 

mereka dari awal sudah diajarkan bagaimana mengembangkan sosial 
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emosional dengan baik dari sejak dini, maka ia akan mudahditerima 

dengan teman sebayanya. 

Model pembelajaran kooperatif menggunakan metode Teams 

Game’s Tournament (TGT) bertujuan untuk mengembangkan 

perkembangan sosial emosional dalam berkomunikasi dan bekerjasama 

melakukan kegiatan. Sehingga melalui metode ini diharapkan 

perkembangan sosial emosional anak di TK Negeri PembinaWatukumpul 

dapat berkembang lebih baik lagi. Menurut kurikulum standar 

perkembangan anak lahir s.d 6 tahun (dalam Depdiknas 2007:27-29) yang 

termasuk pengembangan sosial emosional taman kanak-kanak adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1. Indikator Hasil Belajar 
 

No. Indikator yang Diharapkan 
(Perkembangan Sosial Emosional) 

1. Mau bekerjasama dengan teman dalam kelompoknya ketika 
melakukan kegiatan bermain TGT (membuat pohon alfabet, 
memasukan bolake dalam ranjang, dan estafet air) 

2. Mampu berkomunikasi dengan teman pada saat bermain TGT 

3. Mengikuti aturan permainan TGT yang sudah ditentukan 

4. Melaksanakan tugas yang diberikan guru 

 
 
D. Kerangka Berpikir 

 Menurut Slamet Suyanto (2005: 70) tujuan perkembangan sosial 

emosional pada anak penting untuk diperkenalkan kepada anak sejak dini 

karena melalui perkembangan ini akan melatih anak untuk mengenal adanya 

perbedaan pola pikir dan keinginan dari anak lainnya. 
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Bagan alur berpikir mencerminkan kerangka kerja dari peneliti di 

dalam melakukan kegiatan penelitian. Bila alur berpikir peneliti tidak 

sistematis maka dapat diprediksi hasil penelitian akan diperoleh secara 

maksimal. 

Dari hal tersebut peneliti melakukan observasi sebelum melakukan 

penelitian pada kondisi awal pembelajaran di TK Negeri Pembina 

Watukumpul, kemampuan sosial emosional masih rendah, siswa kurang aktif 

dalam pembelajaran, dan hasil pembelajaran anak rendah. 

Setelah peneliti melakukan observasi, peneliti melakukan penelitian 

yang dimulai dengan siklus I dalam penelitian yaitu dengan menerapkan 

metode Teams Game’s Tournament (TGT). Pada siklus ini minat anak dalam 

melakukan kegiatan sedikit meningkat akan tetapi belum maksimal. 

Setelah siklus pertama dilakukan 3x pertemuan, karena hasilnya belum 

maksimal peneliti mengulang kembali penelitian tersebut dengan melakukan 

siklus II yang juga dilakukan 3x pertemuan. Pada siklus ini anak terlihat 

banyak peningkatan.Perkembangan sosial emosionalnyameningkat secara 

maksimal sehingga dinyatakan berhasil. 

Untuk mempermudah pemahaman kegiatan ini, maka peneliti 

membuat bagan kerangka berpikir sebagai berikut: 
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